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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
الموضوع :التحضري لندوة عرب الويب إلعادة الفتح الكامل ؛ منحة األعمال الصغري ة

يونيو 7 2021
،عزيزي القارئ
وحفل رفع العلم يف قاعة  LGBTQشهر فخر سعيد! يف وقت سابق من هذا الصباح  ،احتفلت مايور لندن برييد باالحتفال السنوي لبداية شهر فخر
ًف
والمجتمع من  LGBTQالمدينة .عىل الرغم من أن شهر الفخر يبدو مختل ا هذا العام بسبب الوباء  ،إال أن المجتمعات ال تزال تتجمع بأمان لالحتفال بتاريخ
للحصول عىل معلومات إضافية  San Francisco Prideخالل سلسلة من األحداث الشخصية واالفرت اضية .تحقق من األحداث اإلضافية هنا وقم بزيارة
 .هنا
للتذكري  ،مكتب األعمال الصغري ة مفتوح اآلن للمساعدة الشخصية عن طريق المواعيد فقط .لتحديد موعد للقاء أحد مديري الحاالت لدينا  ،يرىج مراسلتنا
ًض
كثًري ا  oewd.org/covid19أو االتصال بالرقم  .6134-554-415نحن نشجع أي ا الرش كات عىل مراجعة  sfosb@sfgov.orgعرب الرب يد اإللكرت وين عىل
.للحصول عىل الموارد
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة

:اإلعالنات
التحضري لندوة عرب الويب إلعادة الفتح بالكامل 6/8 -
ًق
ًد
سيستضيف مكتب تنمية القوى العاملة واالقتصاد ندوة عرب اإلنرت نت غ ا  6/8 ،يف الساعة  4:30مساًء  ،واليت ستمنحك إشعاًر ا مسب ا بالتغيري ات
هنا  .إذا وصلت سعة الحارض ين  ،فيمكنك مشاهدة البث المبارش . RSVPوالتفاصيل المتوقعة عندما تنتقل سان فرانسيسكو إىل إعادة االفتتاح الكامل
 https://www.facebook.com/SFOEWD .عىل  Facebookللندوة عرب اإلنرت نت عىل صفحتهم عىل
عن رش كاء لمبادرة تنشيط الحدائق المنبثقة  SF Portتبحث
إىل تفعيل ) (RFQيف وقت سابق من هذا الشهر ،وميناء سان فرانسيسكو صدر طلب للمؤهالت
حدائق عىل الواجهة البحرية ومساحات مفتوحة مع أحداث وأنشطة مثري ة ومؤقتة .سيؤسس طلب عرض األسعار مجموعة من الرش كاء المتنوعني وذوي
.الخرب ة للميناء للعمل معهم لتطوير الفعاليات واألنشطة عىل طول الواجهة البحرية والرت ويج لها وإطالقها بأمان
:قد تشمل األنشطة واألحداث المؤقتة  ،عىل سبيل المثال ال الحرص
فتحات  Eالثقافة
المعارض الرياضية
المنشآت الفنية والمعارض والعروض
امتيازات المأكوالت والمرش وبات
أسواق التجزئة
أفالم يف المنزت ه ومسارح السيارات
من المتوقع أن تختلف األنشطة من حيث الحجم والنطاق لمدة أقصاها سنة واحدة .هدف الميناء هو
ًد
لديك مجموعة واسعة من الفرص عرب جميع المواقع اليت تقدم للجمهور مجموعة متنوعة من الخيارات المثري ة .يطلب طلب عرض األسعار تحدي ا
.التنشيطات المقرت حة لألحداث واألنشطة الصغري ة والمتوسطة والكبري ة
رت
ًر
من المقرر تقديم العروض يف  17يونيو  2021الساعة  2:00ظه ا .وينتظر الميناء تنفيذ ال اخيص والتصاريح هذا الصيف  ،مع توقع أوىل األنشطة يف
: www.sfport.com/PopUpRFQ .أغسطس .طلب عرض األسعار متاح للتزن يل عىل موقع المنفذ عىل الويب عىل
السادس

 SBA Growth Accelerator Fundمسابقة صندوق

مع إضافة مكون جديد يهدف إىل تحفزي االستثمار ) (SBAيف األسبوع األول  ،أعلنت إدارة األعمال الصغري ة
عن إطالق مسابقة صندوق النمو السنوي
.
يف ) (ESOsللحصول عىل مقرت حات من منظمات دعم رواد األعمال  SBAيف المجتمعات الممثلة تمثيال ناقصا داخل اقتصاد االبتكار عىل نطاق واسع تسىع
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البالد واليت تحدد الرب امج لترسيع إطالق ونمو وتوسيع نطاق األعمال التجارية الصغري ة ذات التقنية العميقة يف جميع أنحاء البالد .سيتم قبول العروض يف
 .موعد أقصاه  4:00بتوقيت رش ق الواليات المتحدة يف  2يوليو .لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارة هنا
:الرب امج التعليمية عىل الويب
التحضري لندوة الويب إلعادة الفتح بالكامل  -الثالثاء  8يونيو  2021الساعة  4:30مساًء
ًق
ًد
سيستضيف مكتب تنمية القوى العاملة واالقتصاد ندوة عرب اإلنرت نت غ ا  6/8 ،يف الساعة  4:30مساًء  ،واليت ستمنحك إشعاًر ا مسب ا بالتغيري ات
هنا  .إذا وصلت سعة الحارض ين  ،فيمكنك مشاهدة البث المبارش . RSVPوالتفاصيل المتوقعة عندما تنتقل سان فرانسيسكو إىل إعادة االفتتاح الكامل
 https://www.facebook.com/SFOEWD .عىل  Facebookللندوة عرب اإلنرت نت عىل صفحتهم عىل
ًح
فرصة امتياز المطعم القادمة يف مطار سان فرانسيسكوًق الدويل  -الثالثاء  15يونيو  2021الساعة  9:30صبا ا بتوقيت المحيط الهادئ الصييف
رش
ستكون هذه الفرصة لل كات الصغري ة اليت لم تقم مطل ا بتشغيل امتياز  SFO.يرىج االنضمام إىل مناقشة بخصوص فرصة امتياز مطعم قادمة يف
.المطار
ًض
خالل هذه المناقشة  ،ستتعلم االختالفات الرئيسية بني تشغيل مطعم يف مطار مقابل تشغيل مطعم عىل جانب شارع أو يف مركز تجاري .سوف تتعرف أي ا
ىن
ًر
زي
نظ ا ألن هذه مناقشة  ،سيكون لديك فرصة كبري ة  SFO.عىل الحد األد من المؤهالت القياسية والنفقات المطلوبة (الم انية الشكلية) للتشغيل يف
.لمشاركة أفكارك حول المؤهالت ومتطلبات التشغيل وربما التأثري عىل المحتوى يف طلب تقديم العروض القادم
رش
رعاة وموظيف المطار المأكوالت والم وبات وخدمات البيع بالتجزئة والركاب مثل الخدمات المرصفية ) (SFOتوفر امتيازات مطار سان فرانسيسكو الدويل
رش
ىن
الستئجار مطعم قادم (امتياز لألطعمة والم وبات) يف مب الركاب  (RFP) ، 3وعربات األمتعة .ستساعد هذه المناقشة يف تشكيل طلب تقديم العروض
 F.منطقة الصعود
انضم عىل جهاز الكمبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة  Microsoft Teams -اجتماع
انقر هنا لالنضمام إىل االجتماع
)أو اتصل (صويت فقط
+1 650-466-0290 ،، 677620492 # United States، San Jose
 #معرف المؤتمر الهاتيف 677620492 :
نصائح رض يبية للرش كات الصغري ة  -األربعاء  16يونيو  2012الساعة  4مساًء
إن تقديم الرض ائب ودفعها بشكل صحيح سيوفر لك ووقت عملك وأموالك يف المستقبل! انضم إىل مركز النهضة لمعرفة ما تحتاج إىل تقديمه لالمتثال
عىل  COVID-19لقوانني الرض ائب الفيدرالية  ،وطرق بسيطة لحساب المدفوعات المقدرة  ،وتسجيل أفضل الممارسات  ،وكيف يمكن أن تؤثر ترش يعات
.رض ائبك  ،والمزيد! انقر هنا للتسجيل
الخميس  17يونيو  2021الساعة  12مساًء بتوقيت المحيط الهادئ الصييف  Juneteenth -جلسة االستماع
بني أصحاب األعمال السود وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة يف اجتماع مجتمع افرت ايض يف  17يونيو ) Pacific Community Ventures (PCVتجمع
يف تمام الساعة  12مساًء بتوقيت المحيط الهادئ  ،لالحتفال بالتجارب والعمل الجاد ألصحاب األعمال السود عىل مدار العام المايض  ،وتكريم
 .وسماع قصصك .يرىج االنضمام لمشاركة قصتك  ،وكيف يمكنهم حشد المزيد من الدعم لتقديمه إىل مجتمعك .تعلم المزيد وسجل هنا Juneteenth ،
أموال الناس األخرى  -االثنني  21يونيو  2021الساعة  6:00مساًء
ًق
سواء كنت تستخدم حقوق الملكية  ،أو القروض  ،أو االئتمان التجاري  ،أو اإليرادات المدفوعة مسب ا  ،أو الترب عات  ،أو مزيًج ا من مصادر التمويل  ،فإن
استخدام أموال اآلخرين إلطالق عملك أو تنميته ينطوي عىل مخاطر عالية للغاية من حدوث مفاجآت غري سارة ونزاعات قانونية .ستقوم ورشة العمل هذه
بمسح المخاطر والفرص الخاصة بأنواع تمويل األعمال الصغري ة المختلفة  ،وتساعدك عىل فهم كيفية تحديد حقوقك والزت اماتك القانونية بوضوح مقدًم ا
.كتابًي ا لحماية نفسك .انقر هنا للتسجيل
ًح
العودة إىل المسار الصحيح  -الخميس  24يونيو رت 2021الساعة  11:00صبا ا بتوقيت المحيط الهادئ الصييف
:العديد من الفرص التعليمية من أجل ) (PPSIومعهد االس اتيجيات العامة الخاصة ) (SBAتوفر لك إدارة األعمال الصغري ة
 SBAتعرف عىل الخطوات اليت يمكنك اتخاذها اآلن للتعلم واالستفادة من الرب امج الجديدة والحالية المتوفرة يف
احصل عىل تحديث بشأن الرب امج وإعالنات السياسة األخري ة الصادرة عن إدارة بايدن هاريس
 SBAاحصل عىل إجابات ألسئلتك من قبل خرب اء القيادة واألعمال الصغري ة يف
تعلم كيف يمكنك أن تصبح قائد لقاح يف مجتمعك
اكتشف األدوات والموارد اليت يمكنك استخدامها لتحويل عملك إىل عالم رقيم
رت
 .سجل هنا  SBA - AZ ، CA ، GU ، HI ، NV .س كز هذه الندوة عرب الويب عىل خدمة المنطقة  9يف
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 :تحديثات موارد التمويل
لألعمال الصغري ة لتخفيف عبء الديون  -جديد  SF New Dealبرنامج منحة
.برنامج منح صغري ة لتوزيع  1،000،000دوالر لتخفيف الديون عىل الرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو  SF New Dealأطلقت
سيتم تقديم منح بقيمة  2500دوالر أمرييك إىل  400رش كة صغري ة .برنامج المنح هذا مفتوح لجميع الرش كات الصغري ة  ،بما يف ذلك الرش كات اليت تم افتتاحها
ًث
ًق
ال يجب أن يكون العمل مطعًم ا لتقديمه  -عىل سبيل المثال  ،يتم تشجيع المكتبات أو  SF New Deal.حدي ا  ،واليت لم تشارك ساب ا يف أي من برامج
.متاجر البيع بالتجزئة أو صالونات العناية باألظافر أو أي نوع من الرش كات الصغري ة المتأثرة عىل التقديم
يمكن لألفراد التقدم للحصول عىل أعمالهم الخاصة للحصول عىل منحة أو يمكنهم ترشيح أعمالهم الصغري ة المفضلة للحصول عىل منح .تفاصيل التقديم
الصغري ة لتخفيف عبء الديون  .تمتد فرت ة تقديم الطلب من  1يونيو إىل  SF New Deal Small Business 30والرت شيح مدرجة يف صفحة برنامج منحة
.يونيو  .2021وسيتم اإلعالن عن منح المنحة يف أو قبل  31يوليو 2021

منحة المطبخ صفر  -فتح
استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة البيئة يف سان فرانسيسكو  -ما يصل إىل  usinesses .ص معجبا ب  erviceو العود الصورة  SFداعيا جميع
 14500دوالر  -لدعم إنقاذ الطعام الصالح لألكل إلطعام سكان سان فرانسيسكو المحتاجني مع تقليل تكاليف الرش اء والتخلص اإلضافية باستخدام برنامج
ًال
ًال
تتبع نفايات الطعام .تتوفر المنح عىل أساس من يأيت أو يخدم أو حىت سبتمرب  .2021اشرت ك اليوم عن طريق االتصال بكييل غاهري يت  ،منسق
.أو  kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415عىل Commercial Zero Waste Assistant
 SBAتحديثات
فتح  (SVOG) -منحة مشغيل األماكن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغيل األماكن الحية ومنظمات الفنون المرسحية الحية والمتاحف ودور ) Shuttered Venue Operators Grant (SVOGبوابة تطبيق
السينما  ،باإلضافة إىل مرويج األماكن الحية ومنتيج المرسح وممثيل المواهب للتقدم بطلب للحصول عىل اإلغاثة االقتصادية الحرجة .تم تخصيص برنامج
ًف
المؤهلة مع ما يصل إىل  50موظ ا  SVOGبأكرث من  16.2مليار دوالر للمنح .من بني هذه األموال  ،تم حجز ما ال يقل عن  2مليار دوالر لتطبيقات SVOG
بدوام كامل .قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول عىل منح تساوي  ٪45من إجمايل إيراداتهم المكتسبة بحد أقىص قدره  10ماليني دوالر لمنحة
ًال
ًال
عىل أساس الوارد أو يرصف أو وتخصيص المتقدمني لفرت ات األولوية ذات الصلة عند تليق الطلبات .لمزيد من  SVOGطلبات  SBAواحدة .تقبل
 https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .المعلومات والتقديم  ،قم بزيارة

فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ًة
للوفاء بااللزت امات المالية ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع
 sba.gov/ eidl .المسبق .لمعرفة المزيد والتقديم  ،قم بزيارة
 https://sfosb.org/subscribe-smallاشرت ك يف أخبارنا اإللكرت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـbusiness-e-news .

3/3

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

